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Título eleitoral

Ônibus do TRE vai aos bairros agendar recadastramento de eleitores {pág 02}

Derosso pede
afastamento

Depois de ser denunciado pelo MP, vereador resolveu se afastar por 90 dias da 
presidência da Câmara Em nota, ele negou as acusações e disse que ficará fora o
tempo necessário para apuração dos fatos Amanhã, ele depõe na CPI {pág 03}

Vereadores
aprovam 
Setran 

Campanha contra
Aids para jovens
Ministério da Saúde
detectou queda no
uso da camisinha.
Entre os alvos estão
redes sociais e 
programas de
televisão
{pág 06}

Nova secretaria vai assumir
fiscalização do trânsito, que era
feita pela Urbs Agentes da 
Diretran devem ser incorporados
à nova estrutura {pág 02}

Trânsito

YELLE
SE APRESENTA  
EM CURITIBA

NA SEXTA {pág 09}

FOO FIGHTERS
E ARCTIC MONKEYS
ESTÃO CONFIRMADOS NO
LOLLAPALOOZA EM SP
{pág 11}

Mín 16°C
Máx 22°C
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O afastamento de Derosso
O presidente da Câmara de Vereadores, João
Cláudio Derosso, finalmente pediu o próprio
afastamento por 90 dias. Na semana passada, o
Ministério Público apresentou denúncia contra
ele por improbidade administrativa. Apesar
das graves irregularidades na contratação da
empresa da própria mulher, Derosso publicou

uma nota onde culpou a imprensa por
tudo. Ele estaria sofrendo uma campanha de
difamação dos jornalistas. O afastamento, na
verdade, mostra a esperança de reduzir as pres-
sões. Ele está sendo investigado por colegas,
mas em “banho-maria”. Se depender dos de-
mais vereadores, uma eventual punição vai ser
apenas simbólica. No ano que vem, o político
espera a poeira baixar e ainda acredita que po-
derá ter a sua vida política normalizada. Mas
certamente encontrará problemas para a ree-
leição, depois do grave e longo escândalo.

Longas férias
Os deputados estaduais já estão entrando
em clima de férias. A previsão era de recesso
antes do Natal, mas na prática as atividades
não devem passar da metade de dezembro.
E na Câmara de Curitiba, os habituais três
meses de recesso podem ser reduzidos para
dois meses. Esta proposta deve ser votada
em dezembro.

O rumo do PT
Apesar da sinalização de que o PT articula uma
composição com o PDT, para trabalhar por
Gustavo Fruet para a prefeitura de Curitiba, no
ano que vem, alguns integrantes se mobilizam
pela candidatura própria. Os pré-candidatos
são o  deputado estadual Tadeu Veneri e os de-
putados federais Dr. Rosinha e Ângelo Vanho-
ni, este  o único que aceita sair da disputa.

Rossoni sem avião
O presidente da Assembleia Legislativa, Valdir
Rossoni, termina o primeiro ano no cargo sem
conseguir um avião para a casa. Ele já chegou a
divulgar um edital para o serviço, sem interes-
sados.  Agora, parte para uma segunda tentati-
va, com valores maiores, alegando que contra-
tar o serviço de um avião é vital para estar pre-
sente nos vários pontos do Paraná.  Não é a pri-
meira vez que o deputado tem problemas aé-
reos: ele já foi acusado de pagar seu piloto par-
ticular através de contratação pela Assembleia.

O jornalista José Wille assina às terças-feiras esta coluna, que traz os bastidores da política local e regional.

Olhar cidadão

PARA REDUZIR
A PRESSÃO
JOSÉ WILLE
leitor.ctb@metrojornal.com.br
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TRE vai 
de ônibus
atrás de
eleitores
Um ônibus do Tribunal Re-
gional Eleitoral estará hoje,
das 10h às 16h, no Termi-
nal do Sítio Cercado, para
fazer agendamento de ho-
rários para o recadastra-
mento biométrico de elei-
tores. Nos próximos dias,
este ônibus estará em dife-
rentes locais da cidade para
ampliar este agendamento.

Até o último domingo,
o TRE recadastrou 733.535
eleitores da cidade,
55,95% do total. Ainda fal-
tam 577.433 eleitores. O
prazo vai até 20 de janei-
ro. Na eleição para a pre-
feitura, no ano que vem,
os eleitores de Curitiba se-
rão identificados a partir
dos dados biométricos. 

METRO CURITIBA

À caça de eleitores

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA

O plenário da Câmara
Municipal aprovou on-
tem, em primeira votação,
o projeto de lei do prefeito
Luciano Ducci criando a
Secretaria Municipal de
Trânsito. Os vereadores
aprovaram a iniciativa por
unanimidade.

Hoje, a proposta deve
ser votada em segunda
discussão e receber a reda-
ção final, para ser encami-
nhada de volta ao executi-
vo e ser sancionada nos
próximos dias.

A Secretaria de Trânsito
será criada para suprir a
lacuna deixada com a
proibição, pela Justiça, de
que a Urbs fizesse o traba-
lho de fiscalização do
trânsito. 

A Diretran, ligada à
Urbs, fazia este trabalho
desde a implantação do
Código de Trânsito, em
1998. Mas, como a Urbs é
uma empresa de econo-
mia mista, ela não pode
exercer esta função, se-
gundo decisão tomada em

meados de setembro pelo
Tribunal de Justiça.

Desde então, os agentes
da Diretran estão impedi-
dos de aplicar multas e
também de exigir o cum-
primento das normas do
EstaR. Policiais do BPTran,
em número reduzido (10
pela manhã e 20 à tarde),

fiscalizam o trânsito na
região central.

Os mais de 400 agentes
da Diretran deverão ser
incorporados à estrutura
da nova secretaria. 

A intenção da prefeitu-
ra é retomar o controle do
trânsito na capital no co-
meço de 2012. O advogado

Marcelo Araújo, presiden-
te da comissão de direito
de trânsito da OAB Paraná,
já foi convidado pelo pre-
feito Luciano Ducci para
assumir a nova secretaria. 

Câmara aprova
nova secretaria

Pasta do Trânsito vai assumir trabalho que era da Urbs Multas, EstaR,
orientação e atendimento a acidentes voltarão a ser municipalizados

Ministério Público

Prefeito

de Foz

sofre ação
O Ministério Público
do Paraná propôs
ação por
improbidade
administrativa contra
o prefeito de Foz do
Iguaçu, Paulo Mac
Donald Ghisi, e o
procurador do
município, Emerson
Roberto Castilha. Os
dois são acusados de
contratar
irregularmente, sem
licitação, a empresa
MNS Comércio e
Representações para
construir dois
estandes no Carnaval
de Porto Alegre
deste ano. A
prefeitura pagou
R$ 150 mil para
cobrir os custos dos
estandes e divulgar
Foz do Iguaçu
durante o Carnaval
na capital gaúcha. 

METRO CURITIBA

Trânsito municipalizado outra vez a partir de 2012

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA
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Aumento da
frota ainda
será avaliado
PREFEITURA. O anteprojeto
de lei que propõe a libera-
ção de 550 permissões de
placas de táxi foi enviado
ontem pela Câmara de Ve-
readores à Prefeitura de
Curitiba. A assessoria de
imprensa do município in-
formou que a proposta se-
rá analisada, mas não tem
prazo para conclusão. Se
aprovada, Curitiba terá
um táxi para cada grupo
de 600 habitantes.

METRO CURITIBA

Rede pública
terá educação
profissional
EM 2012. O Sistema Fiep
vai oferecer, no contratur-

no escolar,
ações de
educação
profissional
e de desen-
volvimento

pessoal para 300 mil alu-
nos da rede pública esta-
dual, incluindo os da Edu-
cação de Jovens e Adultos
e de escolas especiais. O
projeto começa em 2012
e será realizado pelo Sesi
e Senai. METRO CURITIBA

Conferência
dos Advogados
vai até amanhã
OAB. Começou ontem a
21ª Conferência Nacional
dos Advogados, aberta pe-
lo presidente do Conselho
Federal da OAB, Ophir Ca-
valcente. Depois de 33
anos, o evento voltou à ca-
pital e reúne 7 mil pes-
soas. METRO CURITIBA

Breves

O MP-PR (Ministério Público
do Paraná) apertou e o pre-
sidente da Câmara de Ve-
readores, João Cláudio De-
rosso (PSDB), cedeu. Ele pe-
diu ontem afastamento do
cargo por 90 dias. 

“Embora esteja com a
consciência tranquila e cer-
to de que todos os meus
atos na administração da
Câmara sempre foram pau-
tados pela legalidade, solici-
to o afastamento do cargo
de presidente pelo período
que considero suficiente e
necessário para que seja
promovida a apuração dos
fatos”, afirmou em nota.

Na última quinta-feira,
o MP-PR propôs ação civil
pública por ato de impro-

bidade administrativa con-
tra Derosso. No documen-
to, cinco promotores de
Justiça alegam que “o ve-
reador foi responsável pela
licitação e contratação ir-
regulares de uma agência
de publicidade (Oficina da
Notícia Ltda.) que tinha co-
mo proprietária uma servi-
dora da Casa Legislativa
(Cláudia Queiroz Guedes,
esposa de Derosso)”. 

Na nota, o vereador se
defende:  “sempre pautei
minha gestão pela trans-

parência e probidade ad-
ministrativa (...) e jamais
tomei qualquer atitude
que pudesse ser considera-
da como cerceamento das
investigações, prestando
todas as informações que
foram solicitadas e fran-
queando a todos quando

solicitaram vistas de docu-
mentos e processos refe-
rentes aos contratos de
publicidade mantidos por
este legislativo”.

Derosso cede e
pede afastamento

“Solicito o afastamento [...], embora não seja

meu desejo no presente momento”

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA

Depois de ação civil pública
proposta pelo MP-PR, presidente da
Câmara deixa a Casa por 90 dias

www.readmetro.com
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CAMILA CASTRO
METRO CURITIBA

Derosso depõe
amanhã na CPI
da Câmara de
Vereadores.
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PRE acha
remédios do
Paraguai
A PRE (Polícia Rodoviária
Estadual) encontrou na ma-
drugada de ontem, em um
ônibus de turismo em Flo-
resta, próximo a Maringá,
uma grande quantidade de
medicamentos do Paraguai.
A carga estava escondida
em caixas de aparelhos ele-
trônicos e continha anaboli-
zantes, emagrecedores e es-
timulantes sexuais.  

O ônibus vinha de Foz
do Iguaçu e iria para Lon-
drina. Valdecir Radicheski
de Oliveira, 43 anos, suspei-
to de contrabando, foi en-
caminhado à Delegacia da
Receita Federal de Maringá. 

METRO CURITIBA

Cigarros são
apreendidos
em carro
Mais de 15 mil maços de ci-
garros do Paraguai foram
apreendidos pela PRE (Polí-
cia Rodoviária Estadual), na
manhã de ontem, em Colo-
rado, região norte do Para-
ná. A motorista, de 38
anos, estava em Peugeot
com placas do Espírito San-
to e era moradora de Go-
vernador Valadares, em Mi-
nas Gerais. 

Os cigarros estavam es-
condidos sob o banco trasei-
ro do carro. A mulher teria
dito à polícia que pegou a
mercadoria em Foz do Igua-
çu e levaria para o interior
de São Paulo.

METRO CURITIBA

Os motoristas de dois car-
ros, que estariam fazendo
um racha no bairro Boa Vis-
ta, domingo, estão sendo
procurados pela polícia. Um
dos veículos teria invadido a
pista contrária e batido em
uma moto, ocupada por um
casal. A mulher morreu na
hora e Antonio Manoel Vi-
centin, de 51 anos, está in-
ternado em estado grave no
Hospital Evangélico.

A batida ocorreu na rua
Nossa Senhora de Nazaré,
por volta das 23 horas. De
acordo com testemunhas,
que deram informações à
Dedetran (Delegacia de Deli-
tos de Trânsito), eles esta-
vam em uma Santana
Quantum e em um Voyage
e andavam em alta velocida-
de. “Como a pista é estreita,
provavelmente um dos car-
ros estava na contra-mão,

mas isso ainda é hipótese e
ainda precisamos investigar
melhor como foi a batida”,
disse o delegado Armando
Braga.  

Quando a Polícia Militar
chegou ao local do choque,
nenhum dos envolvidos es-
tava presente. De acordo
com o delegado, os respon-
sáveis podem ser indiciados
por homícidio culposo, sem
intencão de matar. “Ainda

terão qualificadores, pelo
possível racha e não ter
prestado socorro”, diz o de-
legado.

A polícia pede que pes-
soas que tiverem informa-
ções sobre o caso que procu-
rem a Delegacia de Trânsito
pelo telefone 3365-5524.

Polícia investiga
racha com morte

Testemunhas disseram aos policiais que os dois veículos estavam em
alta velocidade Batida na contramão deixou uma mulher morta

Gangue explode mais um caixa
Bandidos usaram nova-
mente dinamite, no do-
mingo à noite, para explo-
dir mais um caixa eletrô-
nico na Região Metropoli-
tana de Curitiba. Diferen-
temente dos casos anterio-
res, em que os ataques
ocorrem de madrugada,
desta vez explosão ocor-
reu por volta das 23 horas. 

O alvo foi um caixa ele-
trônico do banco Brades-
co, na rua José Sbalcheiro,
no Jardim Paulista, em
Campina Grande do Sul.
Os bandidos conseguiram
levar o dinheiro do caixa,
que ficava dentro de uma

loja que também ficou
destruída.

Este foi o segundo ata-
que com dinamite no mes-
mo fim de semana. Na ma-
drugada anterior, uma
quadrilha explodiu um
caixa eletrônico em Cam-
po Largo, dentro de um
supermercado. 

Prisão

No final da semana, a polí-
cia prendeu em flagrante,
no Portão, um integrante da
“gangue do maçarico”, que
também furtava caixas ele-
trônicos. Três suspeitos es-
caparam. METRO CURITIBA

Um dos carros teria invadido pista contrária, segundo moradores

RODRIGO LEAL/ METRO CURITIBA

Alvo do dia foi o Bradesco

BAND CURITIBA
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PF destrói drogas
em Rio Branco
A PF (Polícia Federal)  des-
truirá na manhã de hoje
3,3 toneladas de drogas
apreendidas em diversas
ações entre de 2007 e
2010, na região de Curiti-
ba e região metropolitana. 

O comboio de veículos
que transportará os entor-
pencentes terá um forte es-
quema de segurança e sairá
da sede regional da PF, no
bairro Santa Cândida, até a
empresa Cimentos Votoran-
tin em Rio Branco do Sul. A

queima terá início  às 11 ho-
ras.

A destruição ocorre de-
pois de autorização judicial
e será fiscalizada pela Justi-
ça Federal, pelo Ministério
Público Federal e pela Vigi-
lância Sanitária.

METRO CURITIBA

3,3toneladas de ma-
conha e 173 kg de

cocaína, apreendidos em
quatro anos, serão des-
truídos em forno. 

THIAGO MACHADO
METRO CURITIBA

Jaguatirica invade
hospital no oeste

Policiais militares fo-
ram chamados no domin-
go, em Tuneiras do Oeste,
cidade próxima a Umuara-
ma, depois que a popula-
ção encontrou um filhote
de Jaguatirica em um hos-
pital da cidade. 

Assustado, o filhote su-

biu em uma árvore nos
fundos do local. O animal
recebeu uma dose de tran-
quilizante foi levado para
uma reserva ambiental
próxima da cidade, de on-
de suspeita-se que ele te-
nha saído.

METRO CURITIBA

Famílias devem
manter jazigos
A prefeitura está convo-
cando 203 famílias que
têm túmulos no Cemitério
Municipal do Santa Cândi-
da para regularizar os ca-
dastros e fazer a manuten-
ção dos jazigos. Os permis-
sionários deverão compa-

recer até o fim do mês de
dezembro, caso contrário
será feita a reversão dos
túmulos para o município.
Informações podem ser
obtidas pelos telefones
(41) 3313-5776 e 3313-
5784. METRO CURITIBA
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O valor médio do metro
quadrado de apartamen-
tos residenciais novos su-
biu 9% entre setembro de
2010 e setembro de 2011,
segundo dados de pesqui-
sa da Ademi-PR (Associa-
ção dos Dirigentes de Em-
presas do Mercado Imobi-
liário do Paraná). O valor
do m2 passou de R$ 4.354
para R$ 4.744 no período.

A maior variação, no en-
tanto, aconteceu para o va-
lor do m2 dos apartamen-
tos de um dormitório, que
foi de 20,8% no mesmo pe-
ríodo. Para os apartamen-
tos de dois dormitório o ín-
dice foi  5,8%; para os de
três foi  3,7% e para os de
quatro foi 6,8%.

O preço médio do aparta-

mento de um quarto, com
42 m2, em setembro deste
ano, está em R$ R$ 200 mil.
Um apartamento de 66 m2

tem preço médio de R$ 293
mil, com dois quartos. Para
um de 99 m2, com três dor-
mitórios, o preço médio é
R$ 457 mil. Já um de 245
m2, com quatro quartos,
tem preço médio de R$ 1,4
milhão.

Esses valores podem va-
riar também conforme a lo-
calização do imóvel. Por
exemplo,  apartamento de
um quarto pode ter o m2 va-
riando de R$ 6,4 mil, no
Centro Cívico, para R$ 5,5
mil, no bairro Campina do
Siqueira.

Mas são os apartamentos
de dois quartos que têm a

maior variação de valor no
m2 de acordo com a locali-
zação. No Batel, por exem-
plo, um imóvel deste tem o
m2 no valor médio de R$ 8,4
mil, enquanto que no bair-
ro Mercês, a média de preço
é de R$ 5 mil o m2.

Lançamentos
No mesmo período de 12
meses, o número de lança-
mentos cresceu 65%. Passou
de 5.128 em setembro de
2010 para 8.455 em setem-
bro deste ano. Deste total,
os apartamentos de dois
quartos representam 54%
dos novos apartamentos.

Preço do metro quadrado
de apartamento sobe 9%

Os apartamentos de um quarto
tiveram maior aumento em 12 meses

RODRIGO LEAL / METRO CURITIBA

Essa é a variação média no período de 12 meses  
Para os novos de um quarto, o aumento foi de 20,8%

CARLOS KASPCHAK
METRO CURITIBA

65%
foi o aumento dos 
lançamentos de 
apartamentos entre
setembro de 2010 e 
setembro de 2011.

Quanto custa?

Veja o valor médio do m2

dos apartamentos em se-
tembro de 2011.

1 DORMITÓRIO
R$ 4,7 mil

2 DORMITÓRIOS
R$ 4,2 mil

3 DORMITÓRIOS
R$ 4,3 mil

4 DORMITÓRIOS
R$ 5,5 mil
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O ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha, lançou on-
tem a nova campanha con-
tra Aids, que este ano vai in-
cluir novas formas de atin-
gir os jovens. Entre os alvos
da campanha, que dura de
dezembro ao Carnaval, es-
tão redes sociais e shows.

Segundo o Ministério da
Saúde, 95% da população
brasileira sabe que a camisi-
nha é a melhor forma de se
proteger contra DSTs. Entre-

tanto, estudos mostram re-
dução de seu uso entre os
mais jovens. “Temos uma

geração que não foi sensibi-
lizada como outras gerações
que viram ídolos enfrentan-
do a luta contra a Aids”, dis-
se o ministro.

Padilha afirmou que a
tendência observada no
Brasil é a mesma do resto
do mundo. “As pessoas que
têm o vírus estão vivendo
mais”. Segundo ele, o desa-
fio agora é melhorar o diag-
nóstico precoce. 

METRO

Campanha anti-Aids foca jovens

A ANP (Agência Nacional do
Petróleo) multou a empresa
Chevron em R$ 100 mi-
lhões, ontem, por conta do
vazamento de petróleo que
acontece há duas semanas
no Campo de Frade, na ba-
cia de Campos. 

O diretor-geral do órgão,
Haroldo Lima, explicou que
foram aplicadas duas puni-
ções pelo valor máximo per-
mitido pela legislação (R$ 50
milhões) em caso de crime
ambiental. 

Uma delas é pela falha na
prestação de informações.
Segundo Lima, a agência re-

cebeu imagens editadas,
com trechos cortados, por
parte da empresa, sobre a
extensão do vazamento. 

A outra multa é decorren-
te da falta de equipamento
essencial à implementação
do plano de emergência,
para a operação de conten-
ção do vazamento. 

Mais cedo, o Ibama já ti-
nha multado a empresa
Chevron em R$ 50 mi-
lhões. O valor corresponde-
ria apenas a 53 minutos de
faturamento da empresa
em todo o mundo. 

A petroleira americana -

que tem 20 dias para efe-
tuar o pagamento ou recor-
rer - ainda pode ter que pa-
gar mais pelo óleo derrama-
do no Oceano Atlântico.

O presidente da Chevron
Brasil, George Buck, disse
ontem que a empresa está
agindo de acordo com a le-
gislação brasileira e dentro
das normas do Ibama. Ele
ainda afirmou que “a opera-
ção de emergência é motivo
de orgulho para a empre-
sa”. De acordo com ele, o
óleo que ainda está vazan-
do no Campo de Frade é
apenas residual, METRO RIO

Chevron é multada em R$ 150 mi
Autuações pelo vazamento de petróleo na bacia de Campos foram aplicadas pela ANP e pelo Ibama

Estimativa é que 2,3 mil barris de óleo tenham vazado no Campo de Frade

DIVULGAÇÃO

Lula retoma
quimioterapia
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva iniciou na ma-
nhã de ontem a segunda
etapa do tratamento de qui-
mioterapia que faz contra
um câncer na laringe no
hospital Sírio-Libanês.  

Durante a tarde, ele re-
cebeu a visita do ministro-
Gilberto Carvalho. Segun-
do o hospital, Lula passaria
a noite no hospital. 

METRO

Ex-presidente chega ao hospital na manhã de ontem

Símbolo da campanha

DANILO VERPA/FOLHAPRESS

LEANDRO NUNES/FUTURA PRESS

Gilmar Sales dos Santos,
37 anos, assistente admi-
nistrativo em Wanderley
(BA) – Há como aumentar
o número de casas com
energia elétrica, especial-
mente na Bahia?

Presidenta Dilma – Gil-
mar, só no seu estado, a
Bahia, o programa Luz pa-
ra Todos já levou energia
elétrica para 458 mil mo-
radias, desde sua implan-
tação, em 2003. E vamos
fazer mais: o governo fe-
deral assinou Termo de
Compromisso com a con-
cessionária Coelba para a
ligação de mais 128 mil
moradias até 2014. O Luz

para Todos tinha o objeti-
vo inicial de atender 2
milhões de famílias em
todo o país, mas ultrapas-
sou em muito essa meta,
chegando a 2,9 milhões
de lares. A nova fase do
programa, iniciada em ju-
lho e que irá até 2014, vai
priorizar ligações para
pessoas atendidas pelo
programa Territórios da
Cidadania, pelo Plano
Brasil Sem Miséria e para
residentes em áreas de
distribuidoras de energia
elétrica cujo atendimento
tenha impacto tarifário
elevado. Continuarão sen-
do atendidos, entre ou-
tros, postos de saúde, es-

colas, comunidades indí-
genas, quilombolas, co-
munidades localizadas
em reservas extrativistas
e poços de água comuni-
tários. O morador da zona
rural da Bahia ainda sem
energia elétrica deve pro-
curar a agência de atendi-
mento da Coelba para
realizar o seu cadastro.
Para mais informações,
basta contatar a coorde-
nação do Comitê Gestor
Estadual do Programa, pe-
lo telefone (71) 3281-2200
ou pelo e-mail
sflima@chesf.gov.br.

Lucas Henryque de S. Me-
lo, 16 anos, estudante em
Arcoverde (PE) – O que o
governo tem feito para
proteger as áreas de pa-
trimônio cultural e ar-
queológico? 

Presidenta Dilma – A pro-
teção ao patrimônio cultu-
ral, histórico e arqueológi-
co é feita pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Iphan),
vinculado ao Ministério da
Cultura. Este ano o Institu-
to autorizou 1039 pesqui-
sas arqueológicas no Bra-

sil. O Estado de Pernambu-
co possui 474 sítios ar-
queológicos registrados,
dois deles localizados na
sua cidade, Arcoverde. O
patrimônio arqueológico
da região, principalmente
no Parque Nacional do Va-
le do Catimbau, localizado
em Buique, município vizi-
nho a Arcoverde, é muito
rico, com 29 sítios arqueo-
lógicos registrados no Cen-
tro Nacional de Arqueolo-
gia (CNA/Iphan). Eles abri-
gam pinturas rupestres
com datação entre 4 mil e
6 mil anos. Atualmente, o
Iphan em Pernambuco es-
tá firmando Termo de Par-
ceria com o ICM-Bio visan-
do a promoção desses sí-
tios arqueológicos. Nestas
e outras ações de identifi-
cação e proteção em todo
o estado de Pernambuco,
os investimentos foram de
R$ 6,5 milhões, em 2010, e
de R$ 2,4 milhões, em
2011. O Iphan conta
com 27 Superintendências
e 25 Escritórios Técnicos
espalhados pelo Brasil. O
Instituto atua em parceria
com os Estados e também
com governos municipais
na busca de proteção aos

bens arqueológicos e cul-
turais de maneira geral,
procurando consolidar um
sistema nacional de patri-
mônio cultural. 

Maria do Nazário Arru-
da, 64 anos, aposentada
em Ponte Alta (TO) – O
governo tem algum pro-
jeto para ajudar a equi-
par as regiões com gran-
de potencial turístico,
mas que são isoladas
geograficamente?

Presidenta Dilma – O Mi-
nistério do Turismo
(MTur), tem apoiado inves-
timentos em obras de
acesso, sinalização e infra-
estrutura nos principais
destinos turísticos e em
municípios com potencial
para atrair turistas. O esta-
do de Tocantins, por
exemplo, teve investimen-
tos do MTur para um total
de 81 projetos, no valor de
R$ 10 milhões, em 2009, e
de 14,7 milhões, em 2010.
E o estado já teve aprova-
da a carta-consulta dentro
do Prodetur – uma das
principais ações financia-
das pelo MTur –, no valor
de US$ 120 milhões, para

projetos que serão articu-
lados nos polos Palmas,
Cantão e Jalapão.  A sua ci-
dade, Ponte Alta, que está
na região do Jalapão, esta
beleza natural que os bra-
sileiros precisam conhe-
cer, recebeu apoio para a
pavimentação asfáltica. A
obra, ainda em execução,
visa facilitar o acesso à
Praia do Tamburi, Pedra
Furada, Talhado do Brejo
Boi, entre outros destinos.
Um dos programas do
MTur é Turismo de Base
Comunitária (TBC), seg-
mento que atrai um tipo
de turista que busca o con-
tato direto com o modo de
vida típico da região. Pro-
cura, por exemplo, estar
ao lado das bordadeiras do
Nordeste ou acompanhar
o trabalho dos artesãos do
Tocantins que produzem
belíssimas peças – bolsas,
pulseiras, cintos, bande-
jas, etc. – a partir do capim
dourado. Com os investi-
mentos e a expansão do
TBC por todo o País, desti-
nos antes isolados passam
a se integrar com centros
já conhecidos, gerando
emprego e renda para a
população local.

Coluna

CONVERSA COM
A PRESIDENTA
ENVIE SUAS PERGUNTAS À
PRESIDENTA PARA O E-MAIL
CARTAS@METROJORNAL.COM.BR
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Procon autua sites
de compra coletiva

O Procon-SP  autuou os sites
de compras coletivas Grou-

Groupon, ClickOn e Peixe Urbano descumpriram o
Código de Defesa, diz o órgão Empresas estão
sujeitas a multas de R$ 400 a R$ 6 milhões

Sites responderam por 767 atendimentos do Procon

GETTY IMAGES 

Chromebook traz interface baseada na web

DIVULGAÇÃO

Pequenas empresas
podem parcelar
dívida do Simples
As empresas  que tiverem
débitos tributários rela-
cionados ao Simples Na-
cional poderão parcelar
suas dívidas. O parcela-
mento poderá ser solici-
tado pelo site da Receita
Federal, a partir de 2 de
janeiro de 2012 pelas mi-
croempresas e empresas
de pequeno porte. 

Não se enquadram no
parcelamento da Receita

débitos da Dívida Ativa da
União, que devem ser ne-
gociados com a Procura-
doria-Geral da Fazenda
Nacional. No caso de dívi-
das relativas ao ICMS (Im-
posto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) e
ao ISS (Imposto sobre Ser-
viços), o contribuinte de-
ve negociar diretamente
com estados e municípios.

METRO

Governo atualiza mínimo
de 2012 para R$ 622,73
O governo anunciou on-
tem ao Congresso a eleva-
ção do valor do salário
mínimo para R$ 622,73 a
partir de 1º de janeiro de
2012. A previsão era R$
619,21, com a revisão au-
mentou R$ 3,52. O reajus-
te consta da atualização
dos parâmetros econômi-
cos utilizados na propos-
ta orçamentária de 2012.

O projeto orçamentá-
rio encaminhado ao Con-
gresso, em agosto passa-

do, foi feito com previsão
do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor
(INPC) de 5,7%. Com a
atualização que elevou a
inflação para 6,3%, tam-
bém haverá a elevação do
reajuste do salário míni-
mo, que era 13,62% para
14,26% em relação ao
atual valor que é R$
545,00.

A política de recupera-
ção do salário mínimo
prevê reajuste com base

na inflação de 2011 mais
a taxa de crescimento do
Produto Interno Bruto
(PIB) de 2010, que foi de
7,5%. Com a projeção de
aumento do INPC haverá
também aumento nos be-
nefícios assistenciais e
previdenciários para os
que recebem acima de
um salário mínimo. A
previsão de reajuste para
esses casos subiu de 5,7%
para 6,3%.

METRO

Notebook do
Google deve
chegar em 2012
O notebook do Google, o
Chromebook, começará a
ser comercializado no Bra-
sil no primeiro semestre
2012, segundo o jornal me-
xicano El Economista.

O México também rece-
berá o produto junto com o
Brasil. O notebook ainda
não tem preço definido pa-
ra a América Latina.

O Chromebook  traz o

sistema Chrome OS, basea-
do na computação em nu-
vem com interface baseada
na web.

O espaço de armazena-
mento é limitado, e tudo
que for usado, baixado ou
armazenado ficará em um
servidor remoto. O Chro-
mebook possui dois mode-
los, fabricados pela Sam-
sung e pela Acer. METRO

Venda de consórcio de
imóvel cresce 15,7%
As vendas de novas cotas
de consórcios de imóveis
registraram crescimento
de 15,7% nos primeiros no-
ve meses de 2011 na com-
paração com o mesmo pe-
ríodo do ano passado e so-
maram 194,5 mil unidades,
segundo a Associação Bra-
sileira de Administradoras
de Consórcios (Abac).

Em setembro deste ano,
o segmento tinha 624 mil
participantes, em alta de
9,9% sobre 2010, enquanto

o número de contempla-
ções subiu 18,2%, para 61
mil participantes. Ainda
em setembro, o valor mé-
dio das cotas subiu 19,1%,
para R$ 121 mil, frente a R$
101,6 mil no ano passado.

Entre março de 2010 e
setembro de 2011, 5.119
participantes utilizaram o
FGTS para amortizar ou
quitar parcelas, no mon-
tante de R$ 89,1 milhões,
segundo o levantamento. 

METRO

Dólar sobe e
fecha acima
de R$ 1,80
O dólar comercial registrou
forte alta ontem, pressiona-
do pela preocupação com o
deficit dos Estados Unidos
e com a crise da dívida na
zona do euro. 

A moeda norte-america-
na subiu 1,68%, cotada a R$
1,813 na venda, o maior va-
lor de fechamento desde 5
de outubro.

Em novembro, o dólar já
acumula valorização de
6,48% ante o real. No ano, a
alta é de 8,82%. METRO

pon, ClickOn e Peixe Urba-
no por descumprirem o Có-
digo de Defesa do Consumi-
dor. As empresas são acusa-
das de não garantirem a
qualidade dos serviços ofe-
recidos, negarem a devolu-
ção dos valores nos casos de
não prestação do serviço e
informarem percentual de
desconto incorreto.

Além das três empresas,
11 fornecedores que ofere-
cem produtos e serviços
por meio dos sites também
foram autuados. O Procon
constatou, dentre outras ir-
regularidades, ausência ou
inadequação na informa-

ção de preço, o que impos-
sibilita ao consumidor
comparar o preço ofertado
no site e o preço praticado
no estabelecimento; altera-
ção dos preços anunciados
no período da promoção di-
vulgada nos sites; e negati-
va de devolução de valores
nos casos de não prestação
do serviço.

As empresas responde-
rão a processos administra-
tivos e estão sujeitas a mul-
tas de R$ 400 a R$ 6 mi-
lhões. De janeiro a setem-
bro, os sites de compras co-
letivas responderam por
767 atendimentos registra-
dos no Procon.

As empresas informa-
ram que vão responder e
apresentar sua defesa ao
Procon, dentro do prazo es-
tipulado. METRO
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Egípcios derrubam 
2o governo em um ano

Berço da revolução que derrubou Mubarak, 

Praça Tahrir volta a ser palco de violentos confrontos

GORAN TOMASEVIC/REUTERS

Apenas nove meses depois
da onda de protestos que
levou à renúncia do dita-
dor Hosni Mubarak, a insa-
tisfação popular com a de-
mora no processo de tran-
sição democrática no Egito
levou à renúncia da junta
militar que assumiu o po-
der de forma interina. 

O governo provisório
ainda busca um novo pri-
meiro-ministro para substi-
tuir Essam Sharaf, que
aceitou entregar o cargo
para antender as deman-
das populares. Nos últimos
três dias, a Praça Tahrir ha-
via se tornado novamente
uma praça de guerra. Pelo
menos 33 pessoas morre-
ram e 1,7 mil ficaram feri-
das no centro do Cairo, que
foi ocupado novamente
por manifestantes que en-
traram em confronto com
a polícia local. 

Apesar do fim da ditadu-
ra que já durava 30 anos, a
população estava enfureci-
da com a demora na pro-
metida transição democrá-
tica. O governo interino
havia definido que um no-

vo parlamento seria consti-
tuído em uma votação por
etapas, a partir do próxi-
mo dia 28. O poder, no en-
tanto, iria permanecer
com o Exército até a elei-
ção presidencial, no final
de 2012 ou início de 2013.
Os manifestantes exigiam
a transição imediata.

Após a queda do ditador Hosni Mubarak, protestos fazem junta militar deixar o poder

HENRIQUE RIBEIRO
METRO SÃO PAULO

Mar
Mediterrâneo

LÍBIA

ISRAEL

EGITO

SUDÃO

Cairo
Suez

Alexandria

Mapa do caos

Além do Cairo, também
houve confrontos em Ale-
xandria e Suez

DIVULGAÇÃO/REUTERS

Metal é mais leve que isopor
Uma equipe de cientistas apresentou o metal mais le-
ve do mundo, 100 vezes mais leve que o isopor. O no-
vo material foi desenvolvido por pesquisadores da
Universidade da Califórnia, dos Laboratórios HRL e do
Instituto de Tecnologia da Califórnia.

Ciência

Metal tem apenas 0,01% de material sólido 

Hacker
deixa cidade
sem água
O FBI e o Departamento de
Segurança Interna dos
EUA estão investigando a
provável participação de
hackers em um incidente
que deixou sem água mi-
lhares de casas na cidade
de South Houston, no esta-
do de Illinois. 

No último dia 8, os cri-
minosos virtuais teriam in-
vadido o sistema da compa-
nhia de água da cidade pa-
ra ligar e desligar a bomba
seguidamente, quebrando
a máquina e interrompen-
do o fornecimento de água. 

Segundo o Centro de In-
teligência de Illinois, o en-
dereço de internet rastrea-
do como origem do ataque
fica na Rússia. Nos últimos
meses vinham ocorrendo
falhas no acesso online ao
controle da bomba.

O DHS minimizou o ris-
co de haver ataques em
massa. “Ainda não há da-
dos suficientes que indi-
quem risco a entidades de
infraestrutura ou à segu-
rança pública”, afirmou o
porta-voz da entidade, Pe-
ter Boogaard. METRO

Incêndio mata
15 eunucos 
ÍNDIA. Pelo menos 15
pessoas morreram e ou-
tras 31 ficaram feridas
em um incêndio em
uma tenda durante um
encontro de travestis e
eunucos em Nova Dé-
lhi, na Índia. 

De acordo com os
bombeiros, o incêndio
começou aparentemente
após um curto-circuito
que afetou uma grande
tenda. METRO

1 milhão
passam fome
ZIMBÁBUE. Mais de um
milhão de pessoas no
Zimbábue precisarão de
ajuda alimentar entre es-
te mês e março de 2012,
segundo a ONU, apesar
da recente melhora na
produção de grãos do
país. Um estudo do go-
verno e de especialistas
internacionais mostrou
que 12% da população ru-
ral do Zimbábue não será
capaz de se alimentar
adequadamente durante
a entressafra. METRO

Breves
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João Donato em
show na Fnac
A Fnac convida João Dona-
to, A Banda Mais Bonita da
Cidade e o Trio Quintina
para apresentações na
quinta-feira.

João Donato vem a Curi-
tiba divulgar o documentá-
rio musical “Nasci para Bai-
lar”, gravado em uma via-
gem por Cuba. O trabalho é
uma busca pelas raízes da

música caribenha.
Além dos shows, a noite

terá lançamentos de produ-
tos e sorteios de brindes. O
evento começa às 19h.

METRO CURITIBA

Fnac - Shopping Barigui (Rua
Professor Pedro Viriato Parigot
de Souza, 600). Dia 24/11, às
19h. Gratuito.

Volátil e ‘As 
Heroides’
A Volátil Cia. de Teatro
apresenta, hoje e amanhã,
a peça “As Heroides”, no
Teatro Experimental da
UFPR (Praça Santos Andra-
de, no prédio histórico da
universidade). 

Mais informações no site
volatilteatro.blogspot.com.
Os ingressos custam R$ 20
e R$ 10 (meia). 

METRO CURITIBA

O músico tem 60 anos de carreira

DIVULGAÇÃO/SIMONE PORTELLADA

2
cultura
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Yelle mostra seu 
‘Safari Disco Club’
A banda francesa Yelle vem
a Curitiba nesta sexta para
uma apresentação no Moi-
nho Eventos. O show come-
mora o aniversário de 13
anos do James Bar.

A banda explodiu em
2005, pela internet. A músi-
ca “Je veux te voir” foi pos-
tada no Myspace e chegou
ao Top 5 na França. O suces-
so levou ao contrato e ao
primeiro disco, “Pop Up”,
lançado em 2007.

Desta vez eles trazem
músicas do álbum mais re-
cente, “Safari Disco Club”,
lançado neste ano.

A abertura do show fica
por conta dos curitibanos
do Copacabana Club e de
cinco DJs do James.

METRO CURITIBA

Moinho Eventos (Rua Des.
Westphalen, 4000). Dia 25/11,
às 22h. A partir de R$ 44. 
Disk Ingressos: (41) 3315-0808. 

Os franceses ganharam espaço
através da internet, em 2005

Show será no Moinho Eventos

DIVULGAÇÃO/JEREMY ADAMS

Bruno e Marrone cantam no Guairão
A Dupla Bruno e Marrone
se apresenta no Guairão, na
quinta-feira.  

O show marca o lança-
mento do 18º álbum, Juras
de Amor. Entre as novida-
des estão as músicas “Já
não sei mais nada”, “Amor
só é bom quando dói”, “To
largado” e a faixa título
“Juras de amor”. 

O show também será o
retorno de Marrone aos
palcos, depois de 80 dias

sem cantar. 
Marrone sofreu um aci-

dente de helicóptero em
maio deste ano. A pausa
foi para realizar um trata-
mento psicológico e supe-
rar o medo de voar.

METRO CURITIBA

Guairão (Rua Conselheiro Lau-
rindo, s/nº). Dia 24/11, às 21h. 
Ingressos na bilhereria ou pelo
site www.teatroguaira.pr.gov.
br. A partir de R$ 150.

‘O poder 
da mente’
Acontece amanhã, às 20h a
palestra “O Poder da Men-
te”, com Talal Husseini,  fi-
lósofo e autor do Best Seller
Paz Guerreira.

O evento é no Hotel Ho-
ward Johnson (Avenida Rui
Barbosa, 9500, São José dos
Pinhais). Reservas pelo site
nova-acropole.org.br/
sjpinhais. A entrada é gra-
tuita. METRO CURITIBA

Marrone retorna aos palcos depois de 80 dias

DIVULGAÇÃO/DANIEL CAVALARI

Música

João Bosco 
e Vinícius 
A dupla sertaneja
João Bosco e Vinícius
se apresenta no
Woods Bar (Rua Mé-
xico, 290),  na quinta-
feira, às 22h30.
Os ingressos custam a
partir de R$ 40 (femi-
nino) e R$ 50 (mascu-
lino).
Informações pelo site
www.woodsbar.com.
br e pelo telefone
3018-7425.

METRO CURITIBA
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Participe também no Facebook: www.facebook.com/metrojornal

Web  
Para falar com a redação: leitor.rj@metrojornal.com.br

Leitor fala

Pergunta  

Talentos
Li no Metro (edição de 21.11) a
reportagem sobre a falta de talentos no
Brasil e que as empresas brasileiras
estão buscando mão de obra
estrangeira. Na verdade, eu acho é que
elas não estão dando oportunidade
para quem tem ou está concluindo os
cursos. Eu terminei agora o curso
técnico e não consigo vaga na  área que
cursei pois não tenho experiência.
Então, acho que o que falta é dar
oportunidade aos recém-formados.
Vinicius de Lima – Curitiba

Táxis
Afinal, Curitiba vai ou não ter mais
táxis? Desde o começo do ano que se
fala nisso. Agora a Câmara sugere mais
550 táxis. Mas nada acontece de fato. Eu
canso de chamar táxi no horário de pico
e o carro demorar 30 a 40 minutos. Se
isto não é falta de táxis, o que é então?
E não me digam que tem carro
sobrando nos pontos, que não é
verdade. No centro, os pontos ficam
vazios a partir das 17h30. E também não
adianta tentar pegar na rua, pois eles
vêm todos ocupados. Espero,
sinceramente, que isso se resolva logo e
em favor do usuário. 
Maria Beatriz Pereira Leme - Curitiba

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

A multa mínima a ser recebida pela

Chevron, dada pelo Ibama, é de R$ 50

milhões. Você acha o valor justo?

@hugoaguiar31: Em vista da gravidade
do acidente, acho pouco. A ANP deve
rever as regras para evitar que eventos
deste tipo ocorram de novo.

@gabiklpenha: O valor deve ser
calculado de acordo com o estrago
ambiental causado. Se este é o valor que
vai custar a recuperação, então é justo.  

@YuripKastro: É justo sim. E que sirva
de lição para que outros não façam o
mesmo.

Velocidade
da luz ainda
é absoluta

Cientistas contestam teoria 
de que os neutrinos seriam as 
partículas mais velozes do 
universo, superando a luz

Estudando os mesmos
neutrinos que alguns
cientistas dizem ter se
deslocado em velocidade
superior à da luz, uma
equipe internacional na
Itália rejeitou essa teoria.
Segundo eles, novos testes
determinaram que os re-
sultados obtidos anterior-
mente estavam errados.

A primeira equipe, res-
ponsável pela experiên-
cia Opera, anunciou ter
registrado que neutrinos
levaram 60 nanossegun-
dos a menos que a luz pa-

ra ser transmitidos a um
laboratório da Suíça. Os
cientistas do Icarus, no
entanto, mediram veloci-
dades equivalentes, e ar-
gumentam que os neutri-
nos teriam perdido gran-
de parte da sua energia se
tivessem ultrapassado a
velocidade da luz. 

O anúncio da descober-
ta sugeria que as ideias de
Albert Einstein sobre a re-
latividade – e boa parte da
física moderna – se basea-
vam em uma premissa
falsa. METRO

REPRODUÇÃO

Projeção mostra neutrinos interagindo entre si
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Sudoku

por Farini
Os invasores

Cruzadas

Áries (21/3 a 20/4)
Você estará aliando toda a sua sensibilidade e intuição à sua
capacidade de realização. Sua sensitividade vai ajudá-lo a re-
solver seus problemas. 
Touro (21/4 a 20/5)
Você estará em uma fase de seriedade e intuição. Sua saúde
pode se estabilizar se experimentar bons tratamentos. Será
um bom período para explorar cavernas ou pescar.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Será uma época agitada e cheia de mudanças. Você vai refor-
mular seus padrões de vida usando sua intuição. Será um
período bom para por progresso e modernismo em sua vida. 
Câncer (21/6 a 22/7)
Sua saúde pode apresentar problemas que exijam tratamen-
to radical. Será uma época boa para abandonar vícios como o
fumo ou a bebida. Evite ser muito drástico e destrutivo. 

Leão (23/7 a 22/8)
Estará bastante sociável e conseguirá entender muito bem
as pessoas, até mesmo colocando-se em seus lugares. Terá
uma grande facilidade de adaptação durante seu dia. 
Virgem (23/8 a 22/9)
Não conte demais com seus planos, pois eles podem não
dar certo. Alguma pessoa pode lhe causar uma decepção
que vai magoá-lo, mas que passará mais tarde.
Libra (23/9 a 22/10)
Você poderá passar por um período desagradável, onde vai
se deparar com seus fantasmas interiores. Será difícil, mas is-
so vai fazê-lo crescer como pessoa! 
Escorpião (23/10 a 21/11)
Sua saúde estará bem protegida. Neste período haverá até
uma vitalidade excessiva. Você vai fazer coisas agitadas e es-
tará mais entusiasmado. 

Sagitário (22/11 a 21/12)
Estará muito auto-confiante e otimista, a boa sorte vai rondá-
lo. Atrairá simpatias e terá boas oportunidades. Poderá ganhar
mais dinheiro e fazer bons negócios. 
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Sua vida profissional vai passar por um período de elevação e
prestígio. Alguma boa oportunidade pode aparecer. Não a dei-
xe escapar!
Aquário (21/1 a 19/2)
A vida social estará mais alegre. Você participará de festas e
poderá até receber alguma homenagem. Sua personalidade
brilhará mais que o normal e isso te deixará de ótimo humor.  
Peixes – 20/2 a 20/3
Pode aparecer a chance de uma viagem ao exterior. Aproveite,
pois será uma boa fase para fazer estudos superiores ou de lín-
guas.

Tania Gori é reitora da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa. Rua das Figueiras, 2.146, Sto. André/SP. 11 4994-4327 . Atendimentos On-line: www.taniagori.com.br.  Participe dia 23  às 20h, da palestra gratuita sobre “Psicanálise de Jung aplicada ao Tarot”.

Horóscopo
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Pesos-pesados vêm a SP para
o Lollapalooza
Chega de boataria! Após
meses de especulações por
parte do público, Perry
Farrell, líder do Jane’s Ad-
diction e criador do Lolla-
palooza, anunciou ontem
as principais atrações da
edição brasileira do festi-
val, marcada para os dias 7
e 8 de abril de 2012 no Joc-
key Club de São Paulo. 

As bandas mais espera-
das foram finalmente con-
firmadas: a norte-america-
na Foo Fighters e a inglesa
Arctic Monkeys. Ao lado
delas, a própria Jane’s Ad-
diction integra o “trio de
ouro” do evento.

Outros nomes badala-
dos que virão são MGMT,
TV on the Radio, Joan Jett
& The Blackhearts, Skril-
lex, The Crystal Method,
Band of Horses e Peaches.
Entre os nacionais estão
Cascadura, Wander Wild-
ner, Plebe Rude, Marcelo
Nova, Pavilhão 9 e O Rap-
pa.

A ausência sentida em
relação ao line-up do Lolla-
palooza Chile, que ocorre-
rá nos dias 31/3 e 1/4, é
Björk. Por lá, a cantora is-
landesa ocupará a vaga de
Jane’s Addiction, que ce-

Festival confirma Foo Fighters e Arctic Monkeys em
sua programação Evento será no Jockey Club

Dave Grohl, líder do Foo Fighters

KEVIN WINTER/GETTY IMAGES

RAQUEL PAULINO
METRO SÃO PAULO

A escritora e jornalista Da-
nuza Leão não é mais a mes-
ma. Aos 78 anos, ela garante
que não promove mais jan-
tares, não hospeda mais
ninguém e, principalmente,
não vai mais a festas. Segun-
do Danuza, é tanta gente
que ela encontra nos even-
tos que não consegue dar a
devida atenção a nenhuma
delas. “Você vai lá, cumpri-
menta um milhão de pes-
soas e chega em casa com a
impressão de que não con-
versou direito com nin-
guém”, lamenta. 

Se tivesse que escolher
uma palavra para resumir o
seu atual momento, Danuza
não pensaria duas vezes:

DIVULGAÇÃO

Regras básicas

PODE
“Jeans, jeans, jeans — sou
louca por eles, tenho vá-
rios. Com um bom jeans e
uma bela camisa, dá para
encarar o mundo, e um
jeans pode ser usado com
tênis, botas, salto alto, tu-
do; não dá para viver sem.”

NÃO PODE
“Mesmo que seus peitos se-
jam lindos — com ou sem
silicone —, jamais saia com
eles balançando, sem sutiã.”

DEVE 
“Na hora de comprar, este-
ja segura; na dúvida, não
compre nunca, e tendo cer-
teza, ainda assim, duvide.
O grande segredo é conhe-
cer seus limites.”

NÃO DEVE
“Quanto ao perfume: de
preferência, não use. Que
tal uma colônia suave, fres-
quinha, que faz você ficar
com cheiro de quem aca-
bou de sair do banho? Na
Europa, como não havia ba-
nheiros, as pessoas tenta-
vam disfarçar o cheiro do
corpo com perfumes. Since-
ramente: tem coisa pior?”

“Algumas
perguntas são
proibidas. ‘Você
está grávida?’ é
uma delas.”
DANUZA LEÃO

“As pessoas
complicam as
coisas para
aparentar uma
coisa que não são.”
DANUZA LEÃO

“Houve um
tempo em que eu

me preocupava
se o sapato

combinava com 
a bolsa. Hoje, isso
não faz diferença.”

Danuza diz que não vai mais a festas: simplificou a vida

deu seu lugar por já ter to-
cado em terras chilenas
em 2011.

Ingressos
Os fãs que se inscreveram
no site oficial do Lollapa-
looza brasileiro (www.lol-
lapaloozabr.com) poderão
garantir seus ingressos a
partir de hoje, no mesmo
endereço da internet. Os
não-cadastrados terão sua

vez a partir de 28/11 (se-
gunda-feira).

O preço do passaporte
para os dois dias é  R$ 500
(com direito a meia-entra-
da). Serão disponibiliza-
das 70 mil entradas.
Quem gosta de rock não
vai perder. 

simplicidade. Não por aca-
so, “É Tudo Tão Simples”
(Ed. Agir, 196 págs., R$
34,90)  é o nome de seu no-
vo livro, o 8o da carreira, no
qual ela se propõe a descom-
plicar a vida em sociedade.
“As pessoas gostam de com-
plicar as coisas para aparen-
tar o que não são. Houve um
tempo em que eu me preo-

cupava se o sapato estava
combinando com a bolsa.
Hoje, isso não faz a menor
diferença”, garante. 

No livro, ela desfila re-
gras bem-humoradas de
etiqueta para homens, mu-
lheres e gays. O que fazer,
como agir e o que nunca
perguntar são algumas das
dicas da ex-modelo. Entre
as perguntas, proibidíssi-
mas, estão: “Você está grá-
vida?”, “Fez plástica?” e “É
seu filho?”.

De um assunto, Danuza
não entende. E nem quer
entender: redes sociais.
“Amigos virtuais? Tô fora! Já
bastam os reais”, faz graça. 

METRO RIO

Manual da
sobrevivência
em sociedade
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Decorar a casa com simbologia de bichos é solução para alegrar o 
ambiente com produtos úteis e diversificados Rinocerontes, girafas, onças
e elefantes proporcionam clima selvagem de uma savana  Gato, cachorro,

joaninha e galinha trazem um astral diferente para dentro do lar

Invasão
animal

Já imaginou  transformar a sua casa nu-
ma savana africana? E em uma típica fa-
zenda de interior? Com criatividade e
bom gosto, é possível sentir-se até no
fundo do mar se você quiser inovar na
decoração.

Agora você pode soltar as feras em casa
sem medo de errar, porque há muitas op-
ções disponíveis no mercado. Se você é da-
quelas pessoas que sempre sonharam com
uma cabeça de alce na parede há opções de
produtos de bom gosto e ecologicamente
corretos. No catálogo da Acta Design, cer-
vos, ursos, alces e elefantes feitos em MDF
podem enfeitar a parede da sala.

Para realçar o clima de fazenda, algu-
mas lojas de decoração investem em pro-
dutos com estampa de vaca, galinha e gali-
nha d’angola, principalmente em utensí-
lios de cozinha. 

Mas se a sua paixão é cachorro ou gato,
não fique triste. Também há diversas op-
ções bem-humoradas para homenagear os
bichinhos em casa, como tapetes e luvas
de silicone.  

R$ 65 (solteiro) R$ 79 (casal)
Zelo
0800-701 9356 
www.zelo.com.br   

Cobertor Zelo
microfibra Safari

Preço sob consulta
Acta Design
(11) 3586 3044
www.actadesign.com.br

Cabeça Elefante Jota e 
luminária Pinguim Alfredo

CAMILA DO BEM
METRO SÃO PAULO

decoração

+

Estante de rinoceronte 
de MDF da Acta Design

Preço sob consulta
Acta Design
(11) 3586 3044
www.actadesign.com.br

Estantes Rino Kevin e
Girafa Mafalta
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Capacho Gato 
Bélgica 40x70cm

R$ 19,99
Etna 
(11) 3004 3622
www.etna.com.br

*Valores consultados em outubro de 2011 e sujeitos 
a alteração sem aviso prévio

Chaleira galinha 
com apito de aço inox
R$ 225
Cesar Bertazzoni
(11) 3088-8033
www.cesarbertazzoni.com.br

R$ 49,99
Etna 
(11) 3004 3622
www.etna.com.br

Cadeira infantil 
Joaninha

R$ 395
Cesar Bertazzoni
(11) 3088-8033
www.cesarbertazzoni.com.br

Conj. jantar e chá  
Girafa - 60 peças 

13www.readmetro.com
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Preço sob consulta
Ludi
www.ludipresentes.com.br

Caixas de som 
Coleção Panda

Preço sob consulta
Quadrifoglio
Tel.: (11) 3837-0044
www.quadrifoglio.com.br

Luvas de silicone mini
dog / moomoo / mouse
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Em 2011, as principais con-
tratações do Peixe foram Ib-
son e Elano, que juntos cus-
taram quase R$ 17 milhões.
Apesar disso, são grandes as
chances de sos dois serem
reservas durante a disputa
do Mundial de Clubes, que
começa dia 8 de dezembro.
Adriano e Arouca, em alta,

devem sair jogando.
Contratado com

pompa por cerca de
R$ 7,2 milhões, Ela-

no teve um bom de-
sempenho no primeiro

semestre, mas se lesionou
e caiu de produção.

Já Ibson, que teve custo
de R$ 9,6 milhões, está
bem longe da forma que o
consagrou no Flamengo.

METRO

3
esporte
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O Corinthians bateu o Atlé-
tico-MG por 2 a 1, de vira-
da, no Pacaembu com direi-
to ao primeiro gol de Adria-
no. Mais do que garantir os
três pontos, o time do téc-
nico Tite ficou ainda mais
perto da conquista do pen-
tacampeonato brasileiro.

Segundo o matemático
Tristão Garcia, a equipe do
Parque São Jorge agora
tem 79% de chances de fi-
car com o caneco. O Vasco,
vice-líder, segue na cola
após a vitória sobre o Avaí
por 2 a 0, e tem 17%. Já o
Fluminense, que goleou o
Figueirense por 4 a 0, con-
tabiliza 4% de chances de
levar a taça.

Apesar dos números favo-
ráveis, Tite faz questão de
brecar a euforia corintiana
“Temos os pés no chão. Nin-
guém aqui ganhou nada.
Como atleta, perdi o Brasi-
leiro faltando poucos minu-
tos  [Tite defendia o Guara-
ni, que perdeu para o São
Paulo em 1986]. Tenho ex-
periência para não cantar
glória.” METRO

Timão tem 79%
de chances de
levar o Brasileiro

Matemática coloca Corinthians como amplo favorito
ao título Técnico Tite prega seriedade e pés no chão

Imperador marcou o gol da virada sobre o Galo aos 43’ 

do 2º tempo e deixou o Timão com uma mão na taça

DANIEL AUGUSTO JR./FOTOARENA/FOLHAPRESS

Gente boa do Metro, bom dia! Estou aqui cumprindo
uma série de compromissos nos Estados Unidos, ao
mesmo tempo que me preparo para estar no Brasil

na próxima semana, onde terei uma agenda repleta, mas
muito prazerosa.

Esses últimos dias foram muito interessantes aqui em
Miami, com atividades de mídia e a final eletrizante da
Nascar, com Tony Stewart ficando com o título da tempo-
rada, na disputa direta contra Carl Edwards, mesmo com
os dois empatados no número de pontos. Foi demais.

Mas quero contar uma coisa engraçada. Foi uma curti-
ção receber o Otávio Mesquita, da Band, para uma maté-
ria aqui em casa. Não sei o que ele vai aprontar, mas cer-
tamente todos irão se divertir quando a matéria sair no
programa Claquete. O legal é que pude, por meio dele,
ver em primeira mão um exemplar do meu livro em por-
tuguês, que tem a alcunha de “O Caminho da Vitória”.

Nessas loucuras que acontecem e que acabam dando
certo, o Jefferson Alves e o Guilherme Loureiro, da Edito-
ra Gaia, conseguiram fazer chegar às mãos do Otávio, mo-
mentos antes de seu embarque do Brasil para os Estados
Unidos, alguns exemplares do livro recém-saído da im-
pressora, ainda ‘cheirando a tinta’.

E por falar em livro, minha rápida estada no Brasil será
para participar pela segunda vez do Desafio Internacional
das Estrelas e, também, realizar o lançamento do meu li-
vro. Na corrida de kart que vou participar, espero estar
melhor preparado do que no ano passado e, dessa vez, te-
rei o apoio da Rontan, empresa especializada em sinaliza-
ção e preparação de veículos especiais de segurança.

Já as sessões de autógrafo acontecerão em três cidades
brasileiras: São Paulo, no dia 30 de novembro, na Livraria
Cultura do Conjunto Nacional; em Florianópolis, dia 1º de
dezembro, na Saraiva Megastore do Shopping Iguatemi;
e, no dia 5 de dezembro, será a vez de Ribeirão Preto, na
ParaLer Megastore do Ribeirão Shopping). Sempre entre
18h30 e 21h. Espero vocês! 

Abraço a todos e mantenham contato: press@heliocas-
troneves.com e www.twitter.com/h3lio.

Opinião

PREPARANDO 
AS MALAS 
PARA 
O BRASIL 
HELIO CASTRONEVES

SÃO PAULO

Fabuloso
ainda 
em 2011
Emerson Leão avi-
sou que Luis Fabia-
no seria ‘Fabuloso’ –
apelido que ganhou
entre 2001 e 2004 –
só em 2012. Irritado
pela previsão, e com
quatro gols nos dois
últimos jogos, o ca-
misa 9 rebateu com
a promessa de que
será o astro que to-
dos desejam ainda
neste Brasileiro.

“Ele disse isso por-
que via minhas difi-
culdades. Mas me-
lhorei e nos próxi-
mos jogos vou estar
no nível que todos

esperam”, falou o
atacante. METRO

Título pode vir
no domingo
Faltando dois jogos e com
dois pontos a mais que o
Vasco, o Timão pode sa-
grar-se campeão já no
próximo domingo. 

Para atingir o objetivo,
tem de vencer o Figuei-
rense e o time carioca
não pode ganhar do Flu-
minense. Se o Vasco per-
der, um simples empate
em Florianópolis define a
competição. METRO

Ibson foi a maior contratação do Peixe no ano

RICARDO SAIBUN/AGIF/FOLHAPRESS

Fred está a dois
gols do recorde 
ATACADO. Com os três ten-
tos na vitória por 4 a 0 so-
bre o Figueirense, Fred
chegou a 20 gols no Brasi-
leiro e está perto de ser o
maior goleador do Flumi-
nense em uma edição do
nacional. O dono da marca
é Washington, que anotou
21 em 2008. METRO

Filho caçula de
Mazinho assina
com o Barça 
TUDO EM CASA. Rafinha, fi-
lho mais novo do ex-volan-
te Mazinho, renovou seu
contrato com o Barcelona
e seguiu os passos do ir-
mão mais velho Thiago Al-
cântara, já integrado à
equipe principal. Destaque
da equipe B, o garoto de 18
anos joga no clube catalão
há cinco temporadas e tem
multa recisória de 30 mi-
lhões de euros. METRO

BrevesSantos vai ao Mundial
com R$ 17 mi no banco

FELIPE DANA/FOTO ARENA/AE
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Entre Atlético, Ceará e Cruzeiro, dois devem cair
para a segundona Furacão não depende mais só de si

Sem Silvio e Garroni,

faltam volantes

DIVULGAÇÃO

Falavigna vai
para Londres 
TAEKWONDO. A lutadora pa-
ranaense Natália Falavigna
conquistou, domingo, uma
das duas vagas brasileiras
para as Olimpíadas de Lon-
dres em 2012. Ela venceu o

Pré-Olímpico Pan-America-
no no México. 
Falavigna foi bronze em
Pequim, em 2008.

METRO CURITIBA

Crocodiles na
final da liga
FUTEBOL AMERICANO. O Co-
ritiba Crocodiles é um dos
finalistas da LFBA (Liga Bra-
sileira de Futebol America-

no). O time curitibano está
invicto no campeonato e
bateu, domingo, o Joinville
Gladiators pelo placar de
17x09. Assim, os Crocodi-
les são também bi-cam-
pões da Conferência Sul.
A final do campeonato se-
rá disputada no Couto Pe-
reira, no dia 10 de dezem-
bro, contra o campeão da
Conferência Norte, o Flu-
minense Imperadores.

METRO CURITIBA

Breves
O Tricolor vai pagar, na últi-
ma rodada, o preço da in-
disciplina dos seus atletas.
Quatro jogadores vão cum-
prir suspensão contra o Bra-
gantino, sábado, na Vila Ca-
panema. O zagueiro Flávio
Boaventura e o lateral-direi-
to Marquinho receberam o
terceiro cartão amarelo, en-

quanto o volante Everton
Garroni e o atacante Mari-
nho foram expulsos na par-
tida contra o Sport.

O Tricolor precisa de pe-
lo menos um empate para
se garantir na Série B. Se
perder, pode ser rebaixado
por uma combinação de re-
sultados. METRO CURITIBA

O Atlético volta hoje aos
treinos para a semana
mais importante para o
clube no ano. No domingo,
o time entra em campo sa-
bendo que se perder ou
empatar com o Amércia-
MG, fora de casa, pode ser
rebaixado com uma roda-
da de antecedência. 

Apesar da situação cada
vez mais dramática, o técni-
co Antônio Lopes diz que o
time vem melhorando de
produção e tenta passar cal-
ma para seus atletas. “Eu fa-
lei que eles fizeram uma
boa partida contra o Cruzei-
ro, mostrei que o empate
acabou não sendo um mau
resultado”, contou.

O discurso otimista, no
entanto, tropeça na tabela
do Brasileirão. Nem duas vi-
tórias nas últimas rodadas
garantem mais o Furacão na
Série A. Caso o time ganhe
os seis pontos, ainda precisa
torcer por tropeços do Cru-

zeiro ou do  Ceará nos últi-
mos dois jogos. 

A situação fica ainda
mais dramática se a vitória
contra o América-MG não
vier. Até mesmo um empa-
te rebaixa o Furacão, caso o
Cruzeiro vença o seu jogo
contra o Ceará. Já uma der-
rota em Minas fará com
que o Furacão dependa de
um milagre.  Aí o time só se
salva com um empate entre
Ceará e Cruzeiro. 

Ainda com possibilidades,
pelo menos matemáticas,
de se classificar para a Li-
bertadores, o Coxa evita
falar no clássico Atletiba,
que já está na boca da tor-
cida e pode rebaixar seu
principal rival na última
rodada do Brasileirão. 

O técnico Marcelo Oli-
veira diz ainda nem pen-
sar no Furacão. “Espera-
mos ignorar o que vai
acontecer com o nosso ad-
versário (Atlético) e estar
lutando por uma vaga na

Libertadores, porque ain-
da é possível", afirma.

No domingo, o Verdão
enfrenta o lanterna do cam-
peonato, e já rebaixado,
Avaí, no Couto Pereira.
Com três pontos de distân-
cia do G-5, o time ainda po-
de sonhar com a quase im-
possível classificação. “A
porcentagem é pequena,
mas se ganharmos do Avaí
ela vai ser maior. Nós preci-
samos fazer nossa parte e
esperar os resultados”, diz
Marcelo Oliveira.

O elenco

Na próxima rodada, o vo-
lante Willian estará fora de
combate, já que tomou o
terceiro cartão amarelo e
cumpre suspensão automá-
tica. Assim, a vaga deve fi-
car com o volante Leandro
Donizete, que vinha tendo
problemas no joelho, mas
está recuperado. 

Já o  zagueiro Emerson
cumpriu a sua suspensão
contra o Santos e disputa
uma vaga na defesa.

METRO CURITIBA

Indisciplina prejudica Paraná

Ordem no time é ignorar rival e pensar no Avaí

HEULER ANDREY/AGIF/FOLHAPRESS

Coritiba descarta pensar em clássico

Não vencer o América-MG
pode rebaixar o Furacão

Nieto volta a campo, no domingo, contra o Coelho

GERALDO BUBNIAK / FOTOARENA

esporte www.readmetro.com
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THIAGO MACHADO
METRO CURITIBA

Os times

Furacão terá time comple-

to contra América-MG. Os

mineiros têm baixas.

Nieto (Atlético)

Argentino tem presença
garantida, depois que Mor-
ro García entrou contra o
Cruzeiro e, segundo o pró-
prio técnico, foi mal.

Deivid (Atlético)

Volante de confiança da
torcida volta depois de
cumprir suspensão

América -MG

Estão suspensos o zagueiro
Willian Rocha e o volante
Dudu. Voltam, no entanto,
os volantes Amaral e Lean-
dro Ferreira, além do  late-
ra esquerdo Gilson, que
cumpriram suspensão na
última rodada.

85% o Furacão
tem de chan-

ces de ser rebaixado,
segundo o site Infobo-
la, do matemático Tris-
tão Garcia. O Ceará tem
67% e o Cruzeiro, 37%.
Bahia (7%), Atlético-GO
(1%) e Atlético-MG (1%)
também correm risco.
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